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Nr. 711/08.12.2017 

Către, 
          Ministrul Muncii si Justitiei Sociale 

          Doamna Lia Olguta VASILESCU 

 

 

Stimata doamna ministru, 

 

Prin prezenta va rugam sa ne precizati punctul dvs de vedere cu privire la interpretarea art. 8 din 

Ordonanta de Urgenta nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, în coroborare cu art.2,  alin.(1), 

capitolul II (reglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de asistenţă medico-

socială şi din unităţile de asistenţă socială / servicii sociale), din Lege-Cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

In opinia noastra art. 8  din OUG 90/2017 reglementeaza un aspect diferit fata de cel definit de art. 

2 alin (1) din Legea 153/2017, respectiv munca suplimentara efectuata peste durata normal a 

timpului de lucru. 

 

Avand in vedere ca organizatia noastra reprezinta aproximativ 7000 de salariati din sectorul 

Asistenta Sociala ( fiind si reprezentativa la nivelul acestui sector), va rugam sa ne precizati daca in 

cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, in vederea asigurarii 

continutitatii activitatii, orele efectuate in cadrul programului normal de lucru in zilele de repaus 

saptamanal si de sarbatori legale sunt platie cu un spor de 100% din salariul de baza. 

 

Mentionam ca raspunsul dvs. este esential in vederea aplicarii unitare a dispozitiilor legale in 

materie si pentru evitarea blocarii activitatii in aceste institutii.  

 

Cu deosebită consideraţie, 
Stefan Teoroc- Presedinte  

  

Art 8 OUG 90/2017 

“Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, în anul 2018, munca suplimentară efectuată 
peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau 
de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, 
în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa 

numai cu timp liber corespunzător acestora” 

Capitolul 2 Art 2 alin 1  L 153/2017  

”Munca prestata de personalul din unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, in vederea 

asigurarii continuitatii activitatii, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in 

conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un 

spor de 100% din salariul de baza al functiei indeplinite”.  
 

https://idrept.ro/00186657.htm

